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                ЗВІТ 
директора Великосорочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

                    Великосорочинської сільської ради 

   Бороховича Петра Миколайовича 

      за 2020-2021 навчальний рік 

 

Шановні працівники колективу, батьки, жителі села!  

Відповідно до Положенням про порядок звітування керівників шкіл перед 

педагогічним колективом та громадськістю, звіт директора школи, щоб підбити 

підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора протягом 2020-

2021 н. р. 

Цей навчальний рік особливий. Ми працювали в умовах карантину та 

частину часу – дистанційно. 

У своїй діяльності протягом звітного періоду, працівники школи 

керувалися Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку для працівників школи, посадовими обов`язками директора школи, 

колективною угодою, Положенням про порядок звітування керівників шкіл 

перед педагогічним колективом та громадськістю та іншими нормативними 

актами. Відповідно до цих нормативних документів була організована робота 

всього шкільного колективу. 

На початок 2020/2021 навчального року у школі навчалося 317 учнів, з них 

154 – хлопці та 163 – дівчата. 

1 – 4 класи : 134 учні, 

5 – 9 класи : 150 учнів, 

10 – 11 класи : 33 учні. 

1-А – 18 уч., 1-Б – 16 уч., 2-А – 19 уч., 2-Б – 16 уч., 3-А – 18 уч., 3-Б – 17 

уч., 4-А – 14 уч., 4-Б – 16 уч.; 5-А – 17 уч., 5-Б – 18 уч., 6-й – 26 уч., 7-й – 28 уч., 

8-А – 16 уч., 8-Б – 15 уч.; 9-А – 16 уч.; 9-Б – 14 уч.,10-й – 18 уч., 11-й – 15 уч. 

Кількість учнів за останні роки : 2011-2012 н. р. – 319; 2012-2013 н. р. – 

303; 2013-2014 н. р. – 306; 2014-2015 н. р. – 310; 2015-2016 н. р. – 289; 2016-2017 

н. р. – 285; 2017-2018 н. р. – 291; 2018-2019 н. р. – 300; 2019-2020 н. р. – 311. 

Один учень школи навчається за індивідуальною формою навчання. 

У 2020-2021 н. р. працювало чотири групи продовженого дня, в яких були 

охоплені учні початкових класів та діти із Солонцівської сільської ради. 

На кінець навчального року навчалось 302 учні (+ один учень на 

індивідуальному навчанні) (1-4 класи – 130 уч., 5-9 класи – 140 уч., 10-11 класи – 

32 уч.). 

На початок навчального року до складу учнів школи входило 16 дітей, які 

проживали на території Солонцівської сільської ради. Слід відмітити, що діти, 

які проживають на території Великосорочинської сільської ради, навчалися 

також у Великосорочинській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті І-ІІІ 

ступенів. Відповідно, можна зробити висновок, що всі діти шкільного віку 

охоплені навчанням. Після закінчення 9-го класу учні школи здобувають повну 

загальну середню освіту у школі, вищих навчальних закладах І-ІІ рівня 

акредитації, професійно-технічних училищах. 
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Робочий навчальний план школи на 2020-2021 н. р. крім обов’язкової 

інваріантної частини мав варіативну. Варіативна складова сформована за двома 

напрямками. Частина годин відводиться на збільшення годин на вивчення 

окремих предметів інваріантної складової (5-й клас «Українська мова», 6-й 

«Українська мова», математика,  7-й клас – українська мова,  9-й кл. – 

правознавство, 10-й клас – українська мова, біологія, алгебра), частина – 

відводиться на курси за вибором.  

5 - 9 класи – курс «Російська мова».  

Ефективна освітня діяльність школи на сучасному етапі неможлива без 

використання інформаційних технологій.  

Комп’ютеризація школи здійснюється за 4 напрямками: навчальна 

діяльність, педагогічна діяльність, управлінська діяльність, обслуговуюча 

діяльність. 

В школі створена локальна мережа, до якої підключено всі комп’ютери, які 

також підключені до мережі Інтернет. Збір, зберігання, обробка та аналіз 

інформації здійснюється за відпрацьованою схемою.  

Всі комп’ютери в школі підключені до швидкісного оптоволоконного 

Інтернету від Укртелеком, зі швидкістю 100 Мбіт/с, що дає змогу:  

 використання ІР – адреси (блок з 4 адрес); 

 забезпечення постійного, синхронного каналу доступу до Інтернет 

комп’ютерними мережами з гарантованою швидкістю; 

 одночасний доступ для роботи та навчання у мережі Інтернет великої 

кількості ПК; 

 забезпечення он-лайн доступу відеоспостереження та охорони 

закладу; 

 вільний безпровідниковий доступ Wi-Fi; 

 проведення он-лайн навчання, відеонарад, конференцій; 

 доступ до Всесвітніх навчальних програм; 

 доручення до сучасної ІР – телефонії (SIP-Trunk, Хмарна - АТС) 

 по школі в цьому році прокладено мережу, яка забезпечує доступ до 

Інтернет в кожній класній кімнаті та службових приміщеннях. 

У школі постійно використовується ЄДЕБО КУРС: Школа.  

В Інтернет мережі існує WEB-сторінка школи (http://zoshvs.at.ua). Учителі, 

учні, батьки та гості сайту мають можливість систематично знайомитися із 

подіями, які відбуваюся у школі, різноманітними інформаційними матеріалами. 

Сайт школи потребує модернізації. 

Вже традиційно педагогічний колектив популяризує своїх напрацювання 

через сайт школи. Протягом 2020-2021 н. р. вчителі постійно розміщували свої 

методичні розробки, сценарії заходів та статті на сторінках шкільного сайту. 

Адміністрація школи активно використовує Інтернет-мережу та 

електронну пошту в управлінській діяльності. Також широко залучаються 

ресурси мультимедіа у проведенні методичних заходів: психолого-

педагогічних, науково-теоретичних, проблемних семінарів, широко 

використовуються інноваційні форми організації діяльності педагогічної ради. 

У 2020-2021 н. р. в зв’язку з епідемією коронавірусу було дотриманням 

вимог карантину та організовано дистанційне навчання для учнів школи з 

http://zoshvs.at.ua/
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використанням сервісів ZOOM, Viber, Skype у початковій школі. Для учнів 5-

11класів використовувався пакет хмарних сервісів Google Suite for Education. 

Було  створено корпоративні акаунти для учнів та вчителів у G Suite for 

Education від компанії Google. Використання Google Classroom стало зручною 

платформою для навчання, за допомогою якої систему освіти можна зробити 

максимально гнучкою, інтерактивною і персоналізованою. 

Методична робота у Великосорочинській ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснюється 

згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, 

рекомендаціями МОН України, нормативно-правовими документами про 

середню освіту й проводиться на діагностичній основі. 

 Однією з найефективніших форм науково-методичної роботи є робота над 

єдиною науково-методичною проблемою – колективна форма пошукової 

діяльності щодо вирішення актуальної психолого-педагогічної проблеми з метою 

вдосконалення освітнього процесу та підвищення професійно-кваліфікаційного 

рівня педагогів. У 2020-2021 навчальному році колектив школи працює над 

науково-методичною проблемою «Розвиток ключових компетентностей учнів 

шляхом удосконалення освітнього  процесу на інноваційній основі з метою 

побудови нової української школи», що стало поштовхом до пошукової роботи 

щодо вирішення актуальної психолого-педагогічної проблеми з метою 

вдосконалення освітнього процесу та підвищення професійно-кваліфікаційного 

рівня вчителів, сприяла підвищенню їх теоретичної підготовки.  

   Координатором методичної роботи є педагогічна рада на розгляд якої 

виносяться основні питання навчально-організаційної та методичної роботи, 

навчання та виховання учнів.  

Плануванню роботи педагогічної ради передує значна робота методичної 

ради, яка була створена початку навчального року. До її складу увійшли 

досвідчені педагоги: Демочко О.В. Прокоф’єва Н.О., Кондратенко Т.В., Стецюра 

Л.М., Іщенко Н.В., Гончаренко О.В. Протягом року проведено 5 засідань 

методичної ради згідно плану роботи.  

Важливим структурним підрозділом науково-методичної служби школи є 

методичні об’єднання, які є основною ланкою в розробці та запровадженні 

прогресивних форм і методів навчання та виховання. Протягом 2020-2021 

навчального року було організовано роботу 6 шкільних методичних об’єднань: 

вчителів початкових класів та вихователів; вчителів математики, фізики та 

інформатики; вчителів біології, хімії, трудового навчання та фізичного 

виховання; вчителів суспільно-гуманітарного циклу та класних керівників. 

Робота об’єднань була спрямована на ознайомлення з новими інструктивними 

документами, новітніми методиками, технологіями, альтернативними 

програмами та підручниками. Враховуючи те, що вчитель мусить постійно 

вчитися, поповнювати й поновлювати свої знання методики, на засіданнях 

методичного об’єднання обов’язково заслуховуються питання теоретичної 

підготовки з актуальних проблем навчання та виховання. Кожне з методичних 

об’єднань провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами.  

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими 

способами зберігання інформації під час проведення уроків з різних предметів у 

школі широко використовується комп’ютерна техніка, Інтернет, мультимедійні 

засоби навчання. У цьому навчальному році школа працювала на навчальних 
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порталах «ЯКлас», «Learningapps.org», «На Урок». На порталі «На Урок» вчителі 

публікують свої методичні розробки.  

Ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального 

та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється 

шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, факультативів 

впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої 

особистості.  

Основний критерій визначення ефективності методичної роботи — 

результативність освітнього процесу. 

Результативною є методична робота в галузі роботи з обдарованими 

школярами й підготовка їх до районних турів, конкурсів, олімпіад. 

На жаль, в зв’язку з карантинними обмеженнями, олімпіади та конкурси в 

Україні в цьому навчальному році не проводились. 

Старанність дітей буде відмічена по закінченню навчального року 

преміями та призами, кошти на які закладені у бюджеті Великосорочинської 

сільської ради. Відмінники освіти отримали по 500 грн., 9-ти класники, які 

здобули базову середню освіту з відзнакою – по 1000 грн., медалістка – 1500 грн. 

та приз-подарунок від народного депутата України Кулініча О. І. – смарт-

годинник. Грошовими призами були нагороджені також талановиті учні, які 

займалися спортом, а також творчо проявили себе в музичному та художньому 

напрямку.   

Виховна робота педагогічного колективу школи була підпорядкована 

науково-методичній темі «Використання інноваційних технологій виховання у 

роботі класного керівника як засіб формування креативності інноваційної 

особистості». Працюючи над нею вирішувались наступні завдання: 

 виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки організації 

краєзнавчої та військово-патріотичної роботи; 

 створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного 

розвитку учнів; 

 турбота про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя; 

 естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових 

підготовки учнів до дорослого життя; 

 продовження сумісної роботи педагогів, учнів та батьків.  

Навчальний рік традиційно розпочався з святкової лінійки, що правда 

цього року через адаптивний карантин на святкову лінійку Першого дзвоника, 

школа, на жаль, запросила не всю шкільну родину. Свято відбулося лише для 1-х 

та 11-го класів. Решта класів зустрілися зі своїми вчителями та однокласниками 

на першому уроці 2020-2021 навчального року. Теми перших уроків були такими 

: 1-Б клас «Подорож у Країну знань» (Цись З.М.), 1-А клас «Моя рідна школа» 

(Лищенко Т.М.), 2-А клас – «Доброта – це ти і я» (Булах Н.Г.), 2-Б клас – 

«Дружба – найцінніший скарб» (Лисенко М.М.), 3-А клас – «Перейшли ми в 3-й 

клас – незвичайний він у нас» (Фесенко Я.В.), 3-Б клас – «Добре тому жити, хто 

вміє дружити» (Кондратенко Т.В.), 4-А клас – «Здрастуй, осінь. Адаптація в 

нових умовах» (Корж Н.М.), 4-Б клас – «Добрий день, школо! Здоровий спосіб 

життя в нових умовах», (Дахно І.І.), 5-А клас «Україна – це ми. Covid 19 - новий 

виклик для всього світу» (Лисиця В.М.), 5-Б клас – «Ми українці! Живімо, 

творімо разом, а не наодинці!» (Гончаренко О.В.), 6-й клас - «Квітни, розцвітай, 
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наша Україно!» (Стецюра Л.М.), 7-й клас – «Ми – українці! Ми – Європейці! 

Любімо, рідне до денця!», 8-А клас – «Covid 19 –новий виклик для всього світу», 

8-Б клас – «Життя таке коротке. Поспішайте творити добро» (Прокоф’єва Н.О.), 

9-А клас – «Європа починається з тебе». (Борохович Н.М.), 9-Б клас «Розкажемо 

Європі про себе» (Близнюк Л.М.), 10-й клас «Культура здорового способу життя 

в нових умовах» (Іщенко Н.В.), 11-й клас «Я – одинадцятикласник і я на порозі 

дорослого життя» (Дерев’янко І.М.). 

 Виховні заходи 2020-2021 навчального року: 

 Щороку вся школа до Дня миру проводить флешмоб. Цьогоріч він також 

був, але онлайн. Учні школи малювали малюнки вдома, але їх бажання було 

незмінним «Ми хочемо миру!». І нехай дитячі мрії збудуться і буде мир на 

Україні, і буде мир на всій землі! 

 Постійно на сайті школи висвітлювалася інформація про Covid 19: Як 

захистити себе та рідних? Як можна заразитися? Як передається вірус? та ін. 

 До дня працівників освіти учні школи створили відеопривітання «Зі святом, 

мій учителю!»  

 На початку жовтня відзначають найприємніше, найдобріше та 

найпозитивніше свято року – Всесвітній день посмішки. Цього дня у нашій 

школі діяло два обов’язкових правила: усім оточуючим дарувати посмішку та 

демонструвати гарний настрій; протягом дня діти створювали яскраву гусеничку 

із смайликів та малювали крейдою на асфальті. 

 14 жовтня в Україні відзначаються одразу три свята — Покрова Пресвятої 

Богородиці, День захисника України й День українського козацтва. На честь 

потрійного свята в нашій школі діти початкових і середніх класів взяли участь у 

конкурсі на найкращий малюнок «Козаки-захисники». Їхні роботи були 

виставлені у Великосорочинському краєзнавчому музеї. За старання учні 

найкращих малюнків отримають маленькі призи. Учні 9-А та 9-Б класів узяли 

участь у вікторині «Що ти знаєш про козаків Гуртківцями-краєзнавцями було 

вшановано пам’ять нашого видатного земляка – гетьмана Лівобережної України 

Данила Апостола і покладено квіти до його пам’ятника. 

 Ініціативна група Великосорочинської ЗОШ стала одним із переможців 

конкурсу мінігрантів «Громада своїми руками», який проводить DTEK Oil&Gas - 

ДТЕК Нафтогаз. В рамках проекту «Велосипед – екологічний вид транспорту!» 

було створено на території школи стоянку для велотранспорту та облаштовано 

найбільш використовувані місця парковки велосипедів. На подвір’ї школи 

розміщено декілька організацій і їх відвідує велика кількість людей.  

 В даний час дуже актальною проблемою стала тема «Секстинг». Це 

пересилання особистих інтимних фото/відео/текстів через інтернет та мобільний 

зв’язок. В школі вчителем інформатики було проведено уроки з учнями 6-11 

класів на тему «Інтимні селфі в Інтернеті — жарт чи небезпечний ризик?». Під 

час уроків учні переглянули відео та мали змогу ознайомитися з поняттями 

«секстинг» та «онлайн-грумінг».Підлітки шукали відповіді на питання: У чому 

переваги та недоліки знайомства через Інтернет? Чи варто спілкуватися в мережі 

з незнайомими людьми? Як захистити себе? Учні разом з вчителем складали 

алгоритм як розпізнати шахрая в Інтернеті, як убезпечити себе від онлайн-

грумінгу, як діяти, якщо потрапляєш у ситуацію, коли тебе шантажують. 
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 Щоб вкотре пригадати правила поведінки на дорозі, було проведено 

цікавий, пізнавальний квест «Дорожня абетка». Мета цього заходу – ознайомити 

учнів з місцями безпечного переходу проїжджої частини дороги, із дорожніми 

знаками, закріпити і актуалізувати знання учнів про дорожній рух і правила 

безпечної поведінки на вулицях, розвивати пізнавальні інтереси, уміння 

орієнтуватися та виховувати культуру поведінки на дорогах. 

 Нині серед учнівської молоді надзвичайно загострилася проблема 

насильства, здійснюваного самими дітьми одне до одного. Останніми роками 

визнано поширення в освітній практиці такого явища, як шкільний булінг. Це 

соціальна проблема всього світу. Практичний психолог  проводив бесіди 

«Протидія булінгу» з учнями школи. На інформаційних дошках школи 

зазначено,  до кого потрібно звертатися для вирішення проблеми булінгу, якщо 

немає змоги впоратися самостійно з утиском. 

 Учні школи взяли активну участь у конкурсі дитячих малюнків «Козаки-

захисники» організованим Великосорочинським краєзнавчим музеєм та здобули 

перемогу такі учніі: Улізько М. (7 клас), Тарасенко В. (2-Б клас), Безкровна А. 

(1-А клас), Діденко М. (1-А клас), Шиш Н. (1-А клас). Вони отримали обіцяні 

подарунки, якими дуже задоволені.  

 З нагоди Дня української писемності та мови, у нашій школі відбувся 

флешмоб. Через карантинні вимоги, всі учні школи не змогли зібратися в одному 

місці, тому флешмоб був проведений по класах. Учні 9-А класу допомогли 

створити великий плакат. У флешмобі взяли участь учні 1-А, 1-Б, 2-А, 3-А, 3-Б, 

4-А, 4-Б, 9-А та 10 класів. Діти зрозуміли шкоду та недолугість «суржику» і 

будуть намагатися дотримуватися правил української мови, велич і могутню 

силу якої розкрили для себе в черговий раз. 

 Традиційно цієї осені учні 1-4 класів взяли активну участь у створенні 

виставки аплікацій з опалого листя «Золотава осінь». Вони створили 

різноманітні композиції, які були виставлені у фойє другого поверху. Дитячій 

фантазії не було меж, діти зображали за допомогою листя і тварин, і комах, і 

рибок, і осінні дерева та багато іншого.  

 Виховання громадянської свідомості і відповідальності має починатися з 

самого дитинства. Тому, це одне із головних завдань сучасного освітнього 

процесу. У нашій школі відроджується та починає активно діяти учнівське 

самоврядування, яке ставить собі за мету брати участь в управлінні школою, 

вирішенні важливих питань та проблем, що хвилюють учнів. Додає оптимізму 

активна громадська позиція та ініціативність наших школярів. Серйозним 

кроком стали вибори першого в історії нашого навчального закладу президента 

шкільного самоврядування, які відбулися 18 листопада. Їм передувала велика 

попередня робота: висунення найдостойніших, найкреативніших і 

найактивніших учнів школи у кандидати на цю посаду, написання програм і 

агітація. Все було організовано, як на справжніх виборах: обладнана дільниця, 

кабінки для таємного голосування, захищені бюлетені, скриньки, протоколи, 

виборча комісія, спостерігачі. Діти, долучившись до серйозного виборчого 

процесу, отримали практичні навички, які згодяться їм в подальшому житті, 

власноруч створили нову сторінку в історії школи та отримали масу емоцій і 

задоволення. У голосуванні взяли участь 126 учнів, два з яких не підтримали 

жодного кандидата. За підсумками роботи виборчої комісії, переможцем став 
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Борохович Владислав Петрович, учень 10-го класу. Набравши 45 голосів, він 

став лідером президентських перегонів та отримав вотум довіри від шкільної 

громади. 

 День пам’яті жертв голодоморів – щорічний національний трагічний 

пам’ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. 

Традиційно, в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і 

покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам’ятників жертвам 

голодоморів в Україні. Також, як данину пам’яті запалюють свічки на вікнах 

своїх осель. Наша школа долучилася до вшанування Дня пам’яті жертв 

голодомору, геноциду українського народу сталінським режимом. Було  створно 

постер «НезабудЬка пам’яті», виготовлено аплікації «Колосок пам’яті, 

проведено з учнями 7-го, 8-Б та 9-А класів годину пам’яті про страшні і трагічні 

події 1932-1933 років. Вчителі показали дітям презентації та провели бесіди. 

Школярі зрозуміли, як було страшно та складно в ті трагічні роки голодомору, 

які забрали мільйони життів. 

 До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у нашій школі була представлена 

інформація для ознайомлення про це смертельне захворювання. Для одних дітей 

ця інформація виявилася новою, а для інших – дала змогу пригадати знання, 

отримані раніше. Учні 7-го, 8-Б та 11-го класів переглянули презентацію 

«ВІЛ/СНІД. Ти повинен це знати!», а також пограли в гру «Правда чи фейк про 

ВІЛ/СНІД» Діти ознайомилися з інформацією про СНІД: шляхи передачі, 

профілактику, та зрозуміли в який спосіб не передається небезпечне 

захворювання, а також – що повинно занепокоїти у зміні стану здоров’я. 

 Щорічно в Україні, з 25 листопада по 10 грудня, проводиться Всеукраїнська 

акція «16 днів проти насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною 

спільнотою. В рамках цієї програми та антибулінгової програми, що діє в 

нашому навчальному закладі, практичний психолог школи провів інтерактивне 

заняття з учнями 5-х класів «Стоп булінг». Він розповів учням про види 

насильства: фізичне, психологічне, економічне. Також наголосив  про те, що 

потрібно робити у випадку булінгу, куди звертатися по допомогу у випадку 

проявів насильства та як вберегти себе від його проявів. Метою даного заняття 

було привернення уваги до цієї проблеми у суспільстві та попередження 

негативних явищ, що можуть призвести до насилля або спровокувати його 

вчинення, формування учнівської свідомості та толерантності. 

 Щороку, 3 грудня, у світі відзначається Міжнародний день людей з 

інвалідністю, який проголошено Генеральною Асамблеєю ООН у 1992 році. 

Відзначення цієї дати спрямоване на посилення уваги до проблем інвалідів, 

захисту їх гідності, прав і благополуччя. Цей день є нагадуванням людству про 

його обов’язок виявляти турботу і милосердя до людей з особливими потребами.  

У нашій школі теж не забули про Міжнародний день людей з інвалідністю. На 

дошці оголошень члени шкільного самоврядування розмістили інформацію про 

цей особливий день. Діти закликали однолітків не бути байдужими до людської 

біди, горя, розпачу і творити добро. 

 7 грудня відзначається Всесвітній день української хустки. На сьогоднішній 

день, зрідка її можна побачити на сучасній жінці. А дарма, адже хустка – це 

символ нашого народу, вона оберіг, що символізує любов та свободу, вірність 

традиціям і патріотизм. Свято української хустки сприяє відродженню 
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українських звичаїв та збереженню культурних надбань. Цього дня, по всій 

Україні, проходять конкурси та флешмоби «Зроби фото з хусткою». Наша школа 

теж долучилася до святкування Всесвітнього дня хустки. Нажаль, звичного 

загального флешмобу ми не змогли провести через карантинні обмеження. Але, 

не менш захопливо, діти фотографувалися в класних кімнатах. Учні також 

прослухали цікаві історії про це чудове свято. 

 Останні тижні грудня в українських школах завжди сповнені радісним 

очікуванням новорічного дива та зимових канікул. Враховуючи те, що 

традиційне святкування Нового року не відбудеться в зв’язку з 

антикоронавірусними заходами, учні, від малого до найстаршого, перетворили 

свої буденні класи на казкові. Президентом була запропонована ініціатива, яку 

підтримали всі учасники шкільного самоврядування: був організований 

загальношкільний проєкт «Створи собі святковий настрій!». Протягом декількох 

днів, всі учні школи, разом з класними керівниками, весело та активно, завзято 

та самовіддано, прикрашали свої класи новорічними атрибутами. Діти власноруч 

декорували вікна малюнками і аплікаціями, виготовляли святкові композиції та 

прикрашали класні кімнати віночками, ялинками, дощиком. Вся краса, зроблена 

руками дітей, створювала піднесений настрій в очікуванні Нового року. 

 Уже традиційно, напередодні Різдвяно-Новорічних свят у нашій школі 

проводиться виставка дитячих робіт. Цього року вона має назву «Новорічна 

казка навколо нас». У виставці прийняли участь учні 1-4 класів. В роботах діти 

розкрили чарівний світ новорічних свят, вразили безмежною фантазією, творчим 

натхненням, яскравим настроєм. Кожна робота неповторна та особлива, адже 

автор завжди залишає в ній частинку своєї душі, свою мрію, своє бачення 

новорічної казки. 

  19 грудня до Дня Святого  Миколая  учні 1-4 класів взяли участь у виставці 

малюнків «Святий Миколаю, я тебе чекаю». Школярі із великим задоволенням 

переносили свої фантазії на папір різнокольоровими барвами. 

 У 2020 році вже за традицією вкотре проводили концерти, вітання та інші 

виховні заходи онлайн. Зі святом Нового року трапилося так само. Учні школи 

привітали всіх з Новим роком зі своїх домівок, піснями та віршами передали 

щирі побажання міцного здоров’я, щастя, добробуту, миру та всіх благ. 

 Напередодні різдвяних та новорічних свят, традиційно, до нашої школи 

завітали представники ТОВ «Східний Геологічний Союз» групи компаній «Гео 

Альянс». Вони привезли солодкі подарунки для учнів початкової школи і 

пільгових категорій, які порадували наших дітлахів та стали приємним 

сюрпризом під новорічну ялинку. Але це ще не всі святкові несподіванки. 

Виконуючи передвиборчу програму, президент учнівського самоврядування 

нашої школи дбає про покращення дозвілля дітей і деякі його пропозиції, 

підтримані дирекцією школи, вже реалізовані. Один із сюрпризів для учнів і 

допомогла втілити в життя компанія ТОВ «Східний Геологічний Союз», 

подарувавши школі великий настільний футбол. Вийшовши на навчання після 

карантину, учні обов’язково оцінять старання наших спонсорів, дирекції та 

президента учнівського самоврядування, адже їх очікує маса позитивних емоцій, 

азарту та спортивного запалу. 
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 27 січня в Україні і світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв 

Голокосту. В цей день в нашій школі було оформлено тематичний стенд і 

проведено бесіди з учнями в класах. 

 За доброю традицією, учні нашої школи взяли участь у акції «Допоможи 

птахам взимку». Учні початкових класів, одразу після зимових канікул, 

вирішили поповнити їжею годівнички, які розміщенні на подвір’ї школи. Діти з 

домівок принесли зерняток, хлібних крихт та  насипали їх в годівнички. 

Школярам сподобалося спостерігати за птахами, які зліталися до «смаколиків». 

 Щороку український народ 29 січня вшановує пам’ять молодих борців за 

волю, полеглих під залізничною станцією Крути. Учні 10-го класу взяли активну 

участь у обговоренні тих страшних подій.  

 У Великосорочинській ЗОШ, відбулося традиційне свято для талановитих та 

обдарованих дітей «Золоте зерно» в не зовсім традиційному форматі в зв’язку з 

картинними обмеженнями. За фінансової підтримки відділу освіти, культури, 

молоді та спорту виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради 

вдалося порадувати дітей цінними подарунками. Для учнів Великосорочинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів минулий рік навчання приніс багато здобутків. Вони взяли 

участь і мають призові місця у Всеукраїнських та міжнародних спортивних 

змаганнях, різноманітних конкурсах. Відзначено подарунками переможців та 

призерів спортивних змагань. Почесні грамоти та цінні призи отримали 

відмінники навчання. 

 9 лютого 2021 року у світі відзначається День безпечного Інтернету (Safer 

Internet Day) під гаслом «Разом для найкращого Інтернету». Вчитель 

інформатики провела урок «Безпека дітей онлайн» з учнями 5-Б класу. Учасники 

та учасниці мали можливість обговорювати безпосередній зв’язок теми зі своїм 

щоденним досвідом користування Інтернетом та плануванням подальших дій 

безпечного використання: від спілкування у соціальних мережах до придбання 

товарів онлайн. Разом з учителем учні ознайомилися з інтернет-ресурсами: 

Офіційний сайт Дня безпечного Інтернету www.saferinternetday.org; Сторінка 

«День безпечного Інтернету в Україні» у Фейсбуці: 

https://www.facebook.com/UkraineSID; Сайт Центру кращого Інтернету: 

https://betterinternetcentre.org 

 Міністр учнівського самоврядування з питань здоров’я Король Анастасія, 

вирішила ознайомити учнів з інформацією про небезпеку паління. Вона, разом з 

помічниками, виготовила інформаційний плакат про шкідливість тютюнопаління 

і розмістила його для ознайомлення у фойє другого поверху. Учні середніх і 

старших класів з цікавістю вивчали розміщений матеріал. А ще, Король 

Анастасія підготувала презентацію «Дихайте вільно, та будьте здорові», яку 

представила учням молодших класів. Діти з задоволенням переглядали матеріал, 

ставили безліч запитань, на які юні лектори давали вичерпні відповіді. 

 За даними світового огляду впливу пандемії коронавірусу на дітей в період 

карантину діти стали проводити на 80 % більше часу онлайн, разом з цим зросла 

кількість звернень щодо випадків булінгу з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, а сексуальна експлуатація дітей в Інтернеті 

збільшилась вдвічі. У механізмах захисту дітей від сексуальних ризиків в 

Інтернеті надзвичайно важливим є превентивний аспект, а саме: надання якомога 

більше інформації дітям, батькам та особам, які їх замінюють, а також вчителям 

http://www.saferinternetday.org/
https://www.facebook.com/UkraineSID
https://betterinternetcentre.org/
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про особливості вчинення подібних злочинів. З метою захисту дітей в 

цифровому середовищі було розроблено та рекомендовано серію уроків для 

дітей різного віку. З огляду на гостру актуальність зазначеної проблеми, 

вчителем інформатики було проведено уроки: Не Ведись, Моя суперсила безпека 

в Інтернеті, Stopsexting, Тест Білборда та кохання в Інтернеті, присвячені захисту 

дітей в цифровому середовищі.  

#stop_sexтинг  #не_ведись 

#за_підтримки_київстар 

#ДеньБезпечногоІнтернету 

#SaferInternetDay2021 

 Наша школа приєдналася до святкування Дня закоханих. Було 

виготовлено скриньку для святкової пошти та облаштовано фото зону. 

Традиційно, скриньку було виставлено у фоє другого поверху і кожен охочий 

міг вкинути в неї своє привітання. «Служба доставки валентинок» – учні 10-го 

класу, розібрали скриньку, порахували листівки та доставили їх адресатам. 

Загальна кількість валентинок – 297 шт. Найбільша кількість була адресована 

учням 4-А класу – 55 та 7-го класу – 54 валентинки. 

 Цього року наша школа знову взяла актину участь у волонтерській 

діяльності. З 8 лютого, на протязі тижня, була проведена акція «Допоможемо 

воїнам Спецпідрозділу Батальйону Полтава». До неї долучилися учні та 

працівники школи. Було зібрано і передано волонтерам: сухофрукти, 

консервоване сало, тушонку, смалець, рибні консерви, чай, олію, кетчуп, овочі, 

різну консервацію, мітли, а також – дитячі малюнки та листи. Діти впевнені, що 

їх малюнки і теплі слова неабияк підтримають наших захисників. Бажаємо 

якнайшвидшого закінчення бойових дій, щоб всі воїни повернулися додому 

живими і неушкодженими. 

 День пам’яті Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно, 20 лютого, 

згідно з Указом Президента України від 11 лютого 2015 року. В нашій школі 

пройшли заходи вшанування пам’яті загиблих на Майдані Незалежності. Було 

сворено та розміщено на дошці оголошень плакат «Герої не вмирають! Слава 

Небесній Сотні!», на якому розташували  фотографії загиблих, а поряд – ангели 

пам’яті. Учні обговорювали події, про які неможливо забути, та вшановували 

патріотів, що віддали своїй країні найцінніше – життя. 

 Щорічно, 21 лютого, відзначається Міжнародний День рідної мови. До 

цього дня в 4-А класі учні переглянули презентацію «О слово рідне, мова 

рідна!» і прийняли участь у вікторині «Моя мова солов’їна». Дітям дуже 

сподобалося відповідати на запитання, пов’язані з українською мовою, вони з 

захопленням відкривали для себе нові знання. 

 22 лютого в нашій школі почався тиждень української мови та літератури. У 

понеділок, до Міжнародного Дня рідної мови, в 5-А класі відбулася 

інтелектуально-розважальна гра «Мова єднає всіх» з метою забезпечення знань 

учнів про українську мову. Енергійні, ерудовані, кмітливі п’ятикласники, 

об’єднавшись у дві команди, змагалися за знання кращого знавця рідної мови. 

Жовта команда «Колос» здобула перемогу у синьої команди «Україна». 

 23 лютого учні 6-го класу підготували усний журнал до дня Героїв Небесної 

Сотні «Вони тримали за нас небо». Трагічні події, починаючи з листопада 2013 

року, не залишають байдужими жодного громадянина України. Кожному з нас 

https://www.facebook.com/hashtag/stop_sex%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwS5Hw8ahbfQ0GDIVPx8JpiKNC6VeXrdOMvUx2i6TZ_pcuc7y9ci36Cwg8E9YNgVGsb11m6fwZXnMG7wr1sDL2E1AetlWiXzEYTFcZDEJbRQIz8-1zWb7bGMnAzSfBCKMgtEUFfaxcmlWvXZ6Mvsfb18ttkm_xozxAgqIG-rbvBBaMB2vLVqqZw_yQBXPLaYHKtzdXHWTyepDv451_XrF3a0Ut3zxVH31X2hkAghZGJZsq7VbAPu59_9u6r76cpmzJ865arJWcm1hiqjsKLkv7fXCR0cyf3Atul033txNQxqh6Cp0bg3eCUTtOvJN99TYsE3SnyzR8nZnstqc8sqZrTYZwo-AVh6-2ScR39DHIhYWdDg85sv_NA9ntLtGxQHCaOIq_abJ2t1cYc4NljGuFOFpxEbGTppBlgQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%8C?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwS5Hw8ahbfQ0GDIVPx8JpiKNC6VeXrdOMvUx2i6TZ_pcuc7y9ci36Cwg8E9YNgVGsb11m6fwZXnMG7wr1sDL2E1AetlWiXzEYTFcZDEJbRQIz8-1zWb7bGMnAzSfBCKMgtEUFfaxcmlWvXZ6Mvsfb18ttkm_xozxAgqIG-rbvBBaMB2vLVqqZw_yQBXPLaYHKtzdXHWTyepDv451_XrF3a0Ut3zxVH31X2hkAghZGJZsq7VbAPu59_9u6r76cpmzJ865arJWcm1hiqjsKLkv7fXCR0cyf3Atul033txNQxqh6Cp0bg3eCUTtOvJN99TYsE3SnyzR8nZnstqc8sqZrTYZwo-AVh6-2ScR39DHIhYWdDg85sv_NA9ntLtGxQHCaOIq_abJ2t1cYc4NljGuFOFpxEbGTppBlgQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwS5Hw8ahbfQ0GDIVPx8JpiKNC6VeXrdOMvUx2i6TZ_pcuc7y9ci36Cwg8E9YNgVGsb11m6fwZXnMG7wr1sDL2E1AetlWiXzEYTFcZDEJbRQIz8-1zWb7bGMnAzSfBCKMgtEUFfaxcmlWvXZ6Mvsfb18ttkm_xozxAgqIG-rbvBBaMB2vLVqqZw_yQBXPLaYHKtzdXHWTyepDv451_XrF3a0Ut3zxVH31X2hkAghZGJZsq7VbAPu59_9u6r76cpmzJ865arJWcm1hiqjsKLkv7fXCR0cyf3Atul033txNQxqh6Cp0bg3eCUTtOvJN99TYsE3SnyzR8nZnstqc8sqZrTYZwo-AVh6-2ScR39DHIhYWdDg85sv_NA9ntLtGxQHCaOIq_abJ2t1cYc4NljGuFOFpxEbGTppBlgQ&__tn__=%2ANK-R
https://betterinternetcentre.org/?page_id=30#%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83
https://betterinternetcentre.org/?page_id=30#%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83
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необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого 

пожертвувала своїм життям «Небесна Сотня». Учні читали вірші, переглядали 

відео, слухали пісні про ці трагічні події. 

 24 лютого, учні 11-го класу провели урок-діалог на тему «Я вибрала долю 

собі сама». Це було поетичне інтерв’ю з Ліною Костенко. Одинадцятикласники 

читали вірші поетеси, розмірковували над тим, чим різниться літературне 

покоління нового століття від «шістдесятників», презентували життя 

письменниці, слухали пісні на слова Ліни Костенко, дивились відео (уривки з 

роману «Маруся Чурай») 

 25 лютого учні 8-А класу взяли участь у мовознавчому фотоквесті «Люби 

рідну мову», Школярі розділилися на дві команди – «Жовті» та «Блакитні». 

Обидві команди намагалися розгадати та виконати завдання з української мови. 

Локації були розміщені в різних кабінетах. Діти із задоволенням мандрували по 

школі в пошуках наступного завдання. Запитання були цікаві. Капітани команд 

фотографували відповіді на телефон, а потім, в кінці квесту, вчителі підрахували 

кількість правильних. З невеликою перевагою, перемогла команда «Жовтих». 

Учні показали гарні знання з рідної мови. 

 Напередодні Міжнародного жіночого дня, у актовому залі школи відбувся 

святковий концерт. На ньому були присутні учні 10-го класу та колектив школи. 

Діти підготували вітальні номери і на протязі всього концерту було цікаво та 

весело. Пролунали вітання від президента учнівського самоврядування та 

директора школи Самим спортивним представницям прекрасної статі нашої 

школи – Терешонок Вероніці та Волоцькій Вікторії, було вручено грамоти та 

медалі призерок чемпіонату України з сумо. 

 З 1 по 5 березня у школі проходив тиждень історії та правознавства. У 

вівторок, 2 березня, для учнів 6-го класу відбулася демонстрація відеофільму 

«Сім чудес світу». Учні дізналися багато цікавих фактів про те, коли і де були 

створені чудеса світу. А також, здійснили віртуальну екскурсію до «Великого 

Китайського муру».З метою формування правової культури учнів, відбувся 

перегляд відеороликів «Конвенція про права дитини», «Декларація про права 

дитини» з обговоренням. Діти показали високий рівень розуміння важливості та 

необхідності дотримання всіх прав. Учні 11-го та 10-го класів ретельно 

готувалися до гри «Дебати». В фіналі зіграли дві команди десятикласників. 

«Уряд» та «Опозиція» дискутували на вибрану сліпим жеребом тему «Соціальні 

мережі в Інтернеті – життєво необхідні». Переконливі аргументи, цікаві 

запитання, жвава дискусія, принесли масу емоцій та сподобалися всім: журі, 

глядачам, а особливо гравцям. З невеликою перевагою перемогла команда 

«Опозиція». В рамках тижня історії, правознавства та географії, відбувся цілий 

ряд виставок: «Ретро-виставка»; виставка дитячих малюнків «Права дитини» (1-4 

класи); Виставка плакатів «Історія класу в подіях і датах» (5-11 класи); виставка 

художньої літератури на історичну тематику. 

 Учні Великосорочинської ЗОШ створили нові правила поведінки в школі, 

які відповідають сучасним критеріям та духу часу. До роботи над Правилами 

було залучено також батьків здобувачів освіти та педагогів. Правила поведінки 

та взаємодії в школі розроблялися спільно всім колективом закладу і це повинно 

стати головною поведінковою мотивацією. 
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 Учні Великосорочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів взяли участь у конкурсі «Моя 

школа – найкраща». Серед 64 учнівських робіт переможцями стали: 9-11 класи  І 

місце – Величко Вікторія, 9-А клас, (твір учениці) ІІ місце – Радченко Катерина, 

11-й клас, (твір учениці) ІІІ місце – Цись Альона, 10-й клас. (твір учениці) 5-8 

класи І місце – Ворохоба Тетяна, 7-й клас, (твір учениці) ІІ місце – Бувалець 

Дарія, 8-Б клас, (твір учениці) ІІІ місце – Решітько Ілля, 5-Б клас. (вірш учня) 1-4 

класи І місце – Гаюн Єлизавета, 3-А клас, (твір учениці) ІІ місце – Радченко 

Софія, 3-Б клас, (твір учениці) ІІ місце – Мендограло Вікторія, 4-А клас, (твір 

учениці) ІІІ місце – Чапча Тетяна, 4-Б клас, (твір учениці) Були і дві  роботи 

вчителів Панченко Н. В. та Кучеренко Л. В. Всіх призерів директор школи 

нагородив подарунками, а переможців – грошовими преміями. 

 Протягом декількох років учні нашої школи долучаються до Всеукраїнської 

акції «Первоцвіт». Цього року, в рамках акції, учні 8-Б класу Бувалець Дарія, 

Кондратенко Руслана, Самойлов Артур, створили цікаву презентацію про 

ранньоквітучі рослини та познайомили з нею молодших учнів школи. Вони 

звернули увагу на різноманітність первоцвітів, більшість з яких занесені до 

Червоної книги, їх поширення і значення в природі. На закріплення матеріалу, 

який переглянули діти, Даша, Руслана і Артур запропонували їм тематичні 

ребуси і загадки. А саме головне, що хотіли донести до учнів восьмикласники – 

це велике значення охорони цих чудових рослин в їх природному середовищі. 

 З 9-го по 12-те березня у нашій школі проводився тиждень трудового 

навчання, образотворчого мистецтва і музики. 9 березня, у фойє школи була 

організована виставка учнівських робіт, які виготовлені учнями нашої школи на 

уроках і в позаурочний час. Активними були: Мельничук Людмила, Корж 

Анастасія (5-А клас), Дорош Олена, Кузнівенко Іванна (5-Б клас), Улізько 

Марина, Борисенко Анастасія, Донченко Олександра, Тимошенко Катерина, 

Панасюк Анастасія, Ворохоба Тетяна, Цибанова Марія, Вернигора Альона (7-й 

клас), Циб Анастасія (8-А клас), Ромашко Валерія (8-Б клас), Наконечна 

Єлизавета (9-А клас).Щиро дякуємо всім учасникам, які прийняли активну 

участь у виставці і продемонстрували свої вміння і майстерність. Також, цього 

дня, між учнями відбувся «Турнір знавців музики», де учні змагалися в 

кмітливості, ерудиції, знанні композиторів, музичних творів. У напруженій 

боротьбі перемогу здобула команда 5-А класу «Дружні нотки». Наступного дня 

відбувся конкурс на краще пришивання ґудзиків для дівчаток. Свою 

майстерність показали учениці 5-А класу Мельничук Людмила, Тараненко 

Анастасія, Малюк Євгенія, Волосій Олександра, Зензін Валерія; 5-Б класу 

Кузнівенко Іванна, Дорош Олена; 6-го класу Демченко Альона, Гафарі Ельназ. 

Всі учасниці отримали призи за вправність і майстерність, «перемогла дружба». 

  11-12 березня для учнів початкових класів проводились музичні перерви, де 

учениці 10-го класу, активісти учнівського самоврядування, Терешонок Вероніка 

та Коряк Катерина організовували та виконували, разом з дітлахами, веселі 

руханки. Учні 5-11 класів брали участь у «Караоке на перервах». Перемогли 

учениці 11-го класу Радченко Катерина і Дербаль Марія з піснею «Фортепіано», 

Оглу Леонід (6-й клас) з піснею «Ой чому ж ти мамо, посивіла рано» та квартет 

учениць 5-А класу у складі Мельничук Людмили, Зензін Валерії, Тараненко 

Анастасії, Малюк Євгенії з піснею «Червона калина». 

https://zoshvs.at.ua/INFORMATIKA/Novinu/2021/March/velichko_viktorija_9-a.pdf
https://zoshvs.at.ua/INFORMATIKA/Novinu/2021/March/cis_alona_10-j_klas.pdf
https://zoshvs.at.ua/INFORMATIKA/Novinu/2021/March/vorokhoba_tetjana_7-j_klas.pdf
https://zoshvs.at.ua/INFORMATIKA/Novinu/2021/March/buvalec_darija_8-b.pdf
https://zoshvs.at.ua/INFORMATIKA/Novinu/2021/March/reshitko_illja_5-b_virsh.pdf
https://zoshvs.at.ua/INFORMATIKA/Novinu/2021/March/gajun_elizaveta_3-a_klas.pdf
https://zoshvs.at.ua/INFORMATIKA/Novinu/2021/March/radchenko_sofija_3-b_klas.pdf
https://zoshvs.at.ua/INFORMATIKA/Novinu/2021/March/mendogralo_viktorija_4-a_klas.pdf
https://zoshvs.at.ua/INFORMATIKA/Novinu/2021/March/mendogralo_viktorija_4-a_klas.pdf
https://zoshvs.at.ua/INFORMATIKA/Novinu/2021/March/chapcha_tetjana_4-b_klas.pdf
https://zoshvs.at.ua/INFORMATIKA/Novinu/2021/March/panchenko_n-v.pdf
https://zoshvs.at.ua/INFORMATIKA/Novinu/2021/March/kucherenko_l-v.pdf
https://photos.app.goo.gl/6buiGgExwhiYeHsRA
https://photos.app.goo.gl/6buiGgExwhiYeHsRA
https://photos.app.goo.gl/W3QpHCxpy9NihCAL9
https://photos.app.goo.gl/1PBwh4RcMUuaGS6g8
https://photos.app.goo.gl/4mhmNHNkZd91HJ9a6
https://photos.app.goo.gl/r5oc25h6FgAqKDqU7
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  12 березня в школі відбувся огляд-представлення старовинних українських 

національних костюмів села Великі Сорочинці. Свої костюми презентували: 

Радченко Катерина (11-й клас), Гриценко Єлизавета (10-й клас), Величко 

Вікторія (9-А клас), Бувалець Каріна (9-Б клас), Дерев’янко Ольга (8-А клас), 

Кондратенко Руслана (8-Б клас). Дівчата виходили на сцену вбраними в 

українські костюми, продемонстрували їх і змістовно розповіли про кожен 

елемент цього чудового одягу та його історію. 

 19 березня, наша школа приєдналась до святкування Міжнародного дня 

щастя! Напередодні креативні вчителі та учні намалювали фарбою дерево на 

одній із стін на другому поверсі та виготовили об’ємні ніжно рожеві квіти. На 

кожній квіточці вчителі та учні 1-11-х класів написали, що для них є щастям та 

розмістили на дереві. Ось так з любов’ю ми всі разом, в приміщенні школи, 

виростили власне дерево щастя. 

 20 березня – Міжнародний день щастя (проголошений ООН у 2012році). Цю 

дату обрано не випадково – адже це день весняного рівнодення. Практично в 

усьому світі тривалість дня дорівнює тривалості ночі, отож це наче символ 

рівності всіх жителів планети Земля, які мають однакові права на щастя. 

 Був також проведений традиційно тиждень початкової школи У понеділок 

всіх чекали цікаві зустрічі з казковими персонажами. Діти подорожували 

країною Казки. Була проведена вікторина «Як я знаю казки», виставка малюнків 

«Улюблений казковий герой». Особливо цікавою була презентація улюбленого 

твору, де учні 4-х класів розповіли про те, чого вони їх навчили. Учні 2-х класів 

провели майстер-клас по виготовленню казкових персонажів та театралізували 

казку «Куди поділось сонечко?» Вівторок присвятили добрим справам. В цей 

день першокласники підсумовували, які добрі справи вони зробили, кому 

допомогли, сказали добрі слова рідним, друзям, підтримали тих, кому це 

потрібно. В цей день учні підготували цікаві розповіді про своїх домашніх 

улюбленців, обговорили правила поводження з тваринами. Цього дня провели 

свято «Зустріч весни». Діти цікаво, весело, сучасно познайомились з весняними 

традиціями нашого народу. Із великим задоволенням вони створили леп бук 

«Весна». Закінчився день цікавим майстер-класом. Першокласники виготовили 

яскравого павича з паперу. Середа розпочалась зі змагань «Веселі старти». Діти 

отримали масу задоволень. На перервах проводились рухливі ігри. Активно 

проявили себе учні у виставці «Творимо дива своїми руками». Школярі 

представили різні вироби, виготовлені власноруч. Адже, це відображення їхніх 

мрій та творчих задумів. Також, провели музичну годину «Крок до зірок, де учні 

виконували улюблені пісні, чим показали свої музикальні здібності. У четвер 

учні 3-х класів запросили на виховний захід «Правила безпечної поведінки». 

Своїм заходом діти узагальнили знання учнів про дорожній рух і правила 

безпечної поведінки на вулицях, розрізняли дорожні знаки, пояснювали значення 

розмітки на дорозі, вміння орієнтуватися на вулицях. Після заходу виготовили 

леп бук «Безпека життя». Учні проявили старанність, ініціативність, 

креативність. Завершили тиждень тренінгом «Правила гостинності». Під час 

презентації учні практично виконували завдання, де і засвоювали правила 

гостинності. Було весело, цікаво і повчально. Ще в цей день провели акцію 

«Зроби добру справу». В цьому завданні всі діти проявили активність. Як 

підсумок - учні початкової школи отримали грамоти та подяки за активну участь. 

https://photos.app.goo.gl/zRfnaWgmCQ9Mds2c8
https://photos.app.goo.gl/zRfnaWgmCQ9Mds2c8
https://photos.app.goo.gl/4x4AzhmgvoBGDAni6
https://photos.app.goo.gl/j7kz2RLUY5kt6gDZ8
https://photos.app.goo.gl/buMrLMx5TXWPAtFN7
https://photos.app.goo.gl/buMrLMx5TXWPAtFN7
https://photos.app.goo.gl/h7op6kdDj26vmoPm7
https://photos.app.goo.gl/h7op6kdDj26vmoPm7
https://photos.app.goo.gl/DTYTKWQTH3PRSzpX6
https://photos.app.goo.gl/taMv8oqJMkq42CFx8
https://photos.app.goo.gl/taMv8oqJMkq42CFx8
https://photos.app.goo.gl/q4b5igkMYJZAsRz18
https://photos.app.goo.gl/q4b5igkMYJZAsRz18
https://photos.app.goo.gl/ZwjiNZHZDXqTU1KYA
https://photos.app.goo.gl/HrpVzh3565TFQHk37
https://photos.app.goo.gl/haxvsgZhXVb6CtmV6
https://photos.app.goo.gl/G8SjtfXVj75xCXyE7
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 Щороку, 22 березня, за офіційним рішенням Генеральної Асамблеї ООН, 

починаючи з 1993 року, вся міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день 

водних ресурсів (Всесвітній день води). Наша школа теж приєдналася до 

відзначення Всесвітнього дня води. У фойє другого поверху була розташована 

інформація та цікаві факти про воду. Учні початкових класів намалювали 

малюнки, які присвятили цьому дню. Для 2-А та 2-Б класів була проведена 

руханка «Веселі бульки», потім діти прослухали бесіду «Вода – це життя». А 

щоб закріпити отриману інформацію, вони розфарбували розмальовки, 

присвячені нашій темі. 

  Всесвітній День здоров’я — відзначається щорічно, 7 квітня, починаючи з 

1950 року. У цей день традиційно обговорюються найбільш важливі проблеми 

охорони здоров’я, проводяться заходи, які мотивують людей вести здоровий 

спосіб життя та приділяти більше уваги профілактиці захворювань. Для учнів 1-х 

класів були проведені вікторини у спортивному залі.  Учні 4-А класу прослухали 

бесіду та переглянули презентацію «Моє здоров’я, в моїх руках, для учнів 2-А 

класу було проведено бесіду на подвір’ї «Користь від прогулянок на свіжому 

повітрі». Учитель фізичної культури навчав зростаюче покоління гри у футбол. 

Дівчата і хлопці 3-А класу із задоволенням грали із м’ячем. В нашій школі 

піклуються про здоров’я щодня, а не тільки в День здоров’я. Наші учні 

займаються спортом, не мають шкідливих звичок і харчуються корисними 

стравами. 

 Щороку, 22 квітня, відзначається Міжнародний день Землі – свято єднання 

народів планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження тих 

багатств і природних ресурсів, якими наділила нас природа. Традиційно, в цей 

день, наша школа також приймає участь у заходах для поліпшення екологічного 

стану довкілля. Учні початкових класів із захопленням переглянули відео-

презентації «Збережемо Землю разом», «Майбутнє планети у наших руках», «З 

турботою про Землю», казку «Бережімо Землю», розфарбовували тематичні 

розмальовки, прослухали бесіди «Земля – наш рідний дім», «Чисте довкілля – 

чисте сумління», «Не сміти», Діти з класними керівниками зробили модель 

планети Земля із долоньок. Учні 4-х класів грали в цікаву гру «Від чого планета 

сумує, від чого планета радіє» і виготовили аплікації «Сумна і весела планета». 

 Акцію Всеукраїнської екологічної ліги «Посади своє дерево» проводять 

двічі на рік: навесні та восени. До акції долучаються всі небайдужі громадяни, 

діти і молодь. Вони висаджують дерева та кущі на вулицях, у парках, скверах, 

бульварах, а також на пришкільних ділянках. Метою акції є збільшення зелених 

легенів міст та сіл, формування нового, не споживацького ставлення до довкілля, 

виховання відповідальності кожного за збереження багатства і краси природи. 

Наша школа не залишилася осторонь подій і також долучилася до акції «Посади 

своє дерево». В цьому році, в день Землі, проводиться Всеукраїнський 

екологічний марафон «Мільйон дерев за день». Спільними зусиллями, учні і 

працівники школи, озеленювали пришкільну територію. Декілька десятків 

висаджених дерев та кущів, стануть невеликим внеском від нашої школи у 

велику справу вудновлення природи. В День Землі працівники школи допізна 

працювали на питомнику, заготовляючи саджанці для озеленення школи, а 

сьогодні вранці на подвір’ї з’явився новий сквер й було закладено початок 
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новому саду. Наша школа стала ще ошатнішою, зеленішою, а декоративні дерева 

милують око. 

 Безпечна поведінка дітей в Інтернеті завжди була і залишається актуальним 

питанням. 

 В нашій школі постійно велику увагу приділяють вихованню культурного 

досвідченого користувача глобальної мережі. В даний час це питання 

залишається найбільш важливим, так як учні школи навчаються за 

дистанційними технологіями. Багато підлітків вже постраждало від суворих умов 

гри, челенджів та відео, які вони переглядають. Причиною такого зростання 

називають активізацію так званих «груп смерті» на кшталт «Синього кита». Щоб 

вкотре нагадати та застерегти унів від кібербулінгу, секстингу, кібергрумінгу, 

сексторшену та на виконання наказу Полтавської обласної ради, розміщуємо 

матеріали, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, Міністерством 

цифрової трансформації України, які спрямовані на підвищення рівня 

кібербезпеки дітей зокрема:  

На сайті МОН БЕЗПЕКА ДІТЕЙ У ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ – МОН НАДАЄ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА БАТЬКІВ 

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ  

Пам’ятка для батьків: «Діти. Інтернет. Мобільний зв’язок» 

На платформа «Цифрова освіта Дія» Освітній серіал для батьків «Безпека дітей в 

інтернеті» 

На сайті Міністерства та Комітету цифрової трансформаціїОнлайн посібник 

«Covid-19» 

Поради з безпеки онлайн для батьків та опікунів 

Для підвищення рівня обізнаності батьків і вчителів створено чат-бот 

«КІБЕРПЕС» у Telegram і Vіber, який допоможе дізнатися про те, як діяти дітям, 

батькам і вчителям у разі кібербулінгу та отримати допомогу. 

Під час навчального процесу офлайн для учнів були проведені наступні заходи, з 

якими можна ознайомитися на сторінках нашого сайту: 

Безпечна поведінка в Інтернеті 

#Уроки безпеки в Інтернеті 

#День безпечного Інтернету 2021 

 У суботу, 8 травня, Україна разом з Європою відзначала День пам’яті жертв 

Другої світової війни та примирення між країнами-учасницями. До цього дня в 

Україні щорічно присвячена низка меморіальних та урочистих заходів, однак з 

урахуванням пандемії їхня кількість та масштабність значно зменшені. Наша 

школа долучилася до вшанування пам’яті полеглих у боях, провівши онлайн 

флешмоб - «Маки червоні». Офіційне гасло пам’ятних заходів – «1939-1945. 

Пам’ятаємо. Перемагаємо».  

 Травень – місяць особливий, адже саме у ці дні весни ми вшановуємо День 

пам’яті та примирення, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

«Мак – як символ пам’яті та примирення», – так називався Урок звитяги, 

проведений з учнями 5-Б класу. Школярі дізналися історію дизайну маку, адже 

він розроблений за ініціативи Українського інституту національної пам’яті та 

Національної телекомпанії України. Діти поговорили про квітку маку в 

українських традиціях. 

https://mon.gov.ua/ua/news/bezpeka-ditej-u-cifrovomu-prostori-mon-nadaye-rekomendaciyi-dlya-pedagogichnih-pracivnikiv-ta-batkiv
https://mon.gov.ua/ua/news/bezpeka-ditej-u-cifrovomu-prostori-mon-nadaye-rekomendaciyi-dlya-pedagogichnih-pracivnikiv-ta-batkiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav-ditini/bezpeka-ditej-v-interneti
https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav-ditini/bezpeka-ditej-v-interneti/pamyatka-dlya-batkiv-diti-internet-mobilnij-zvyazok
https://osvita.diia.gov.ua/courses
https://osvita.diia.gov.ua/courses
https://osvita-omr.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/covid-19.-porady-z-bezpeky-onlajn-dlia-batkiv-ta-opikuniv_.pdf
https://zoshvs.at.ua/news/bezpechna_povedinka_v_interneti/2021-02-23-2219
https://zoshvs.at.ua/news/uroki_bezpeki_v_interneti/2021-02-11-2212
https://zoshvs.at.ua/news/den_bezpechnogo_internetu_2021/2021-02-10-2208
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 П’ятикласники виготовили стилізовані червоні маки в знак поваги і пошани 

до пам’яті загиблих людей. Квітку мак, як нагрудний знак, чи брошку, прийнято 

носити в ці дні на лівій стороні грудей – там де б’ється серце. Весь захід 

викликав у п’ятикласників почуття поваги до своєї Батьківщини, та людей, які 

гордо несуть звання – громадянин України. 

 У травні відзначають День матері. Учні школи, щоб подякувати своїм 

найдорожчим за тепло і ласку вирішили привітати своїх матусь зі святом, 

організувавши онлайн флешмоб «Найкраще у світі слово – мама»! 

 18 травня відзначається міжнародний день музеїв. З нагоди цього свята, 

традиційно, учні нашої школи відвідали Великосорочинський краєзнавчий 

музей. Цього разу це були семикласники. Дітям була проведена цікава екскурсія 

у формі квесту. Учні відгадували загадки, знайомилися з народними 

прислів’ями, побутом та історією рідного краю. Ознайомилися й з історією 

заснування Великих Сорочинець, його околиць, визначних та історичних місць і 

людей, які прославили рідне село. Розглянули речі та звичаї давнього 

українського побуту часів козацтва. Завдяки численим фото та ілюстраціям, діти 

мали змогу довідатися, як створювалась архітектура нашого населеного пункту.  

По закінченні екскурсії, учні із задоволенням приміряли національний одяг та 

отримали солодкі подарунки. 

 Щороку, в третій четвер травня ми відзначаємо Всесвітній День вишиванки. 

 За доброю традицією, у нашій школі теж відбулося святкування Дня 

вишиванки. На жаль, через карантинні вимоги, ми не змогли влаштувати 

загальний флешмоб, але не менш цікаво провели цей день. Учні та працівники 

школи принесли старовинні вишиті речі, з яких була створена виставка 

«Українська вишивка – генетичний код нації». На ній можна було побачити 

вишиті рушники, сорочки, портрет Т. Г. Шевченка, серветки. Роботи були 

виконані в багатогранній техніці вишивки, притаманній різним областям 

України і оздоблені мереживом, зв’язаним гачком. Учні 1-4-х класів 

розфарбовували роздруковані вишиванки, малювали малюнки, робили різні 

поробки, які були теж розміщені на виставці «Вишивана моя Україна». В школі 

були проведені бесіди на тему «День вишиванки», співали пісні, складали великі 

пазли із зображенням карти України з вишитими орнаментами. В кожному класі 

був організований міні флешмоб «Моя вишиванка». Діти і вчителі провели дуже 

цікавий день і отримали масу задоволення. 

 Кожного року, в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту 

дітей. Діти – це безмежна щирість і відвертість. Їх майбутнє залежить від нас, а 

наше – від них. Діти – це ангели. Вони повинні жити в світі добра, любові і 

злагоди. Ми поставили за мету цей день в нашій школі наблизити до казки. 

Створили яскраву фотозону з повітряних кульок. На великому телевізорі у фойє 

першого поверху увімкнули веселі руханки. Учні під веселу музику грали в ігри 

з різнокольоровими повітряними кульками, надували мильні бульбашки. По 

коридорах школи, на перервах, лунав гучний сміх задоволених дітей. 

 Школа взяла участь у конкурсі «Громада своїми руками» та підготувала  три 

проекти: «Зелений клас Великосорочинської школи», «Реабілітаційно-

релаксаційна кімната», «Сходинки життя для особливих дітей». Результатів 

конкурсму ще не відомо, сподіваємося на перемогу. 
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 11 червня у Великосорочинській ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулося Свято 

Останнього дзвоника. Святкову лінійку до останнього дня планувалося провести 

лише для випускних класів, але враховуючи, що Полтавська область перейшла в 

«зелену зону», свято, на щастя, відбулося для всіх школярів та вчителів. На святі 

останнього дзвоника було вручено свідоцтва про базову середню освіту учням 9-

х класів.  

 25 червня, у Будинку культури відбулося наше традиційне свято випускного 

вечора – «Відлітає в замріяні далі безтурботне дитинство моє». 

В школі на протязі 2020-2021 навчального року була організована гурткова 

робота та діяльність спортивних секцій. 

Спортивні досягнення цього року: 

  23 лютого, відзначається спортивне свято – День гри в теніс. В цей день в 

нашій школі завершився турнір з настільного тенісу на приз президента. У ньому 

взяли участь учні 5-А класу Охрімець Юрій та Іщенко Денис, 6-го класу – 

Демченко Альона, 7-го класу – Дерев’янко Ростислав, Проценко Віталій та 

Мелещук Віталій, 8-Б класу – Федорченко Володимир, 9-Б – Діхтярьов Андрій та 

Донець Ярослав, 9-А – Самойленко Олександр. У фіналі грали – учень 7-го класу 

Дерев’янко Ростислав та учень 9-А класу Самойленко Олександр. З результатом 

11:4 переміг Самойленко О. 

 З 23 по 25 лютого, у м. Луцьк, відбувся чемпіонат України з сумо серед 

чоловіків, жінок та молоді. У цих змаганнях взяли участь учениці 10-го класу 

нашої школи Терешонок Вероніка та Волоцька Вікторія. Терешонок Вероніка 

серед дорослих виборола ІІІ місце і виконала норматив майстра спорту, але вона, 

на жаль, не зможе його отримати через свій ще юний вік. Волоцька Вікторія 

серед дорослих зайняла V місце. 

Серед молоді у своїй ваговій категорії Терешонок Вероніка завоювалаV 

місце, Волоцька Вікторія – ІІІ місце. 

У змаганні серед молоді до 21 року Терешонок Вероніка виборола ІІ місце, 

Волоцька Вікторія – теж ІІ місце. Наші спортсменки здобули ліцензії на 

Чемпіонат Європи в м. Казань (Росія). 

 Наші учні - чемпіони Полтавщини: 

06 березня, в м. Кременчук, відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо. 

В ньому взяли участь учні нашої школи. Постійні наполегливі тренування юних 

дзюдоїстів і зусилля їхнього наставника Голінки Сергія Івановича дали чудовий 

результат і допомогли здобути перемоги: Волоцька Вікторія – І місце, 

Терешонок Вероніка – І місце, Дрожжа Максим – ІІ місце, Нечипоренко Альона 

– ІІІ місце чемпіонату.  

 Футболний чемпіонат у нашій школі: 

17-18 березня в нашій школі відбувся чемпіонат з футзалу серед учнів. В 

ньому брали участь хлопці і дівчата 8-11 класів. В майстерності гри між собою 

змагалися: хлопці 9-А і 9-Б класів (рахунок 6:5); хлопці 9-Б і збірна 8-х класів 

(рахунок 4:6); хлопці 9-А і збірна 8-х класів (рахунок 10:0); дівчата 10-го і 9-А 

класу (рахунок 3:2). 

За результатами чемпіонату, капітанам команд були вручені кубки і почесні 

грамоти. Чемпіонами школи стали учениці 10-го класу та учні 9-А класу; 

призерами: дівчата 9-А класу - ІІ місце, хлопці 8-х класів - ІІ місце, 9-Б класу - ІІІ 

місце. Найкращим гравцем чемпіонату визнаний Самойленко Олександр (9-А 
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клас), найкращою футболісткою стала учениця 10-го класу Терешонок Вероніка, 

найкращим голкіпером - Грудій Дмитро (11-й клас). Вони нагороджені кубками і 

почесними грамотами.  

 Зорепад нагород: 

З 16 по 19 квітня, в м. Мелітополь Запорізької області, відбувся чемпіонат 

України з боротьби сумо серед юнаків та дівчат до 12-ти, 14-ти, 16-ти та 18-ти 

років. В змаганнях такого рівня традиційно взяли участь учні нашої школи. 

Багаторазові чемпіонки і призери України та Європи Волоцька Вікторія (10-й 

клас) і Терешонок Вероніка (10-й клас) та спортсмени, які є найкращими в 

Полтавській області Нечипоренко Альона (9-А клас), Нечипоренко Владислав (8-

А клас), Зензін Артем (8-Б клас), Зензін Валерія (5-А клас), Бакланов Костянтин 

(5-А клас). 

Діти, як завжди, повернулися додому з великою кількістю нагород. Вони, разом 

зі своїм тренером Голінкою Сергієм Івановичем, збагатили скарбничку нашої 

школи новими здобутками: 

Волоцька Вікторія – стала чемпіонкою України, зайнявши І місце в категорії до 

16-ти років і V місце – до 18-ти років; 

Терешонок Вероніка – срібна призерка, ІІ місце в категорії до 16-ти років, ІІ 

місце в категорії до 16-ти років (абсолютна категорія), ІІ місце до 18-ти років та 

чемпіонка України – І місце в складі команди Полтавської області до 16-ти років; 

Зензін Валерія - срібна призерка, ІІ місце в категорії до 12-ти років і чемпіонка 

України - І місце в складі команди Полтавської області в категорії до 12-ти років; 

Нечипоренко Альона – V місце в категорії до 16-ти років, та чемпіонка України – 

І місце в складі команди Полтавської області; 

Зензін Артем – VІІ місце до 14-ти років; 

Нечипоренко Владислав - VII місце до 14-ти років; 

Бакланов Костянтин – ХІІ місце в категорії до 12-ти років. 

Спортсмени з Великих Сорочинець склали основу збірної Полтавської області у 

віковій категорії до 16-ти років. Перемігши в запеклій боротьбі команди 

чотирьох областей вони принесли чемпіонство та золоті медалі Полтавщині. 

Також, вихованці Великосорочинської ДЮСШ, за результатами змагань, 

отримали п’ять ліцензій на чемпіонат Європи в Польщі, де захищатимуть честь 

України в складі її збірної команди. 

 26 квітня, наші імениті спортсменки, чемпіонки Європи та України 

Волоцька Вікторія та Терешонок Вероніка, в складі збірної Полтавської області, 

представляли нашу школу на фінальному Всеукраїнському турнірі Гімназіади. 

З 2003 року у школі було відроджено шкільне лісництво, членами якого 

зараз є 20 учнів школи. Сьогодні його роботою керують представник 

Гоголівського лісництва Куленко Ігор Анатолійович та вчитель біології школи 

Іщенко Наталія Василівна. 

Адміністрація школи постійно працює над зміцненням та модернізацією 

матеріально-технічної бази. Приміщення школи складається з двох об’єднаних 

корпусів які мають два і три поверхи, загальна площа всіх приміщень якого 

становить 6803 кв. м. У школі обладнано 35 класних кімнат та кабінетів, 

загальною площею 2052 кв. м.  
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Серед них кабінети математики та фізики. В цьому році активно 

функціонували модернізовані кабінети хімії, географії, біології, історії, 

початкових класів. 

Мультимедійні комплекси, інтерактивні дошки, нові меблі, дидактичні 

матеріали, навчальні карти, глобуси, унаочнення, електронні мікроскопи та інші 

гаджети, свіжий ремонт надали  можливість значно краще засвоїти навчальний 

матеріал та покращити рівень знань учнів з географії, історії, хімії та біології. 

В процесі виконання робіт знаходяться ще декілька шкільних кабінетів. 

Облаштовано мультимедійними комплексами кабінети майже всіх класів 

початкової школи. Ремонтні роботи в деяких класах початкової школи  ще 

ведуться та чекають до облаштування комп’ютерною технікою. Після цього 

початкова школа буде оснащена на 100% за вимогами НУШ. Діти прийдуть на 

навчання і сядуть за парти в оновлених класах, де навчатися буде значно 

комфортніше і навчальний процес буде забезпечено сучасною технікою. Прямо 

зараз ведуться роботи по ремонту фізичного кабінету та світлиці. 

Пріоритетним напрямком розвитку школи є піклування про її 

наймолодших учнів. Концепція НУШ передбачає зміну поглядів та методів 

навчання і значне покращення матеріальної і дидактичної бази початківців. 

Декілька разів на рік початкова школа Великосорочинської ЗОШ оновлюється та 

поповнюється новими засобами навчання. Кожного року капітально 

ремонтуються та облаштовуються меблями та партами, згідно нових стандартів, 

по два класи. За 2020-2021 навчальний рік поповнення матеріальної бази 

початкової школи відбувалося на високому рівні. Мультимедійні комплекси 

було встановлено в 1-А та 1-Б класах. А також вони отримали 

багатофункціональний пристрій, ламінатори, ноутбуки та багато дидактичного 

матеріалу на декілька десятків тисяч гривень. Зараз ми звітуємось про те, що 

встановлені нові мультимедійні комплекси з інтерактивними дошками, з 

ноутбуками, проекторами, ламінаторами та БФП в цьому році будуть в усіх 

класах початкової школи.  

Початкова школа Великосорочинської ЗОШ однозначно забезпечена 

найкраще з усіх шкіл нашого регіону. В цьому навчальному році школою було 

отримано велику кількість дидактичних матеріалів, конструкторів, ЛЕГО, 

наборів спортінвентарю та музичних інструментів. За кошти освітньої субвенції 

було закуплено дидактичних матеріалів на значну суму, що значно покращить 

навчальний процес, а унаочнення стануть вагомою допомогою в роботі вчителів. 

Зараз класоводи майбутніх 1-х класів складають запит на закупівлю дидактики 

та унаочнень тільки для своїх першачків на суму майже 50000 грн. Ми вважаємо, 

що першокласники і вся початкова школа Великосорочинської ЗОШ має 

достатнє  матеріальне забезпечення навчального процесу.  

Маємо три комп’ютерних класи, два з яких обладнані мультимедійними 

проекторами. Кількість комп’ютерів у класах на початок навчального року: 

кабінет №22 – 10, №24 – 16, №25 – 7. Для управлінської діяльності, 

використовується 9 комп’ютерів. Нещодавно встановили телевізори у шкільному 

актовому залі та фойє школи на 1-му поверсі. Діти мали можливість на перервах 

переглядати мультфільми, плигати та веселитися під час спортивних дитячих 

руханок, танцювати у фойє школи під музичний та відео супровід.  
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Завдяки старанням керівництва ОТГ, відділу освіти, культури, молоді і 

спорту та дирекції школи, у Великосорочинській ЗОШ створюється новий 

інформаційний простір – простір майбутнього. 

Школа отримала доступ до сучасного швидкісного оптоволоконного 

Інтернету та швидкими темпами створює матеріальну базу з великої кількості 

нових гаджетів. Завдяки цьому, ми отримуємо доступ до нових інформаційних 

технологій та перейдемо на якісно новий рівень організації навчання, викладання 

усіх шкільних дисциплін, позакласної роботи та дозвілля школярів. 

Нещодавно, морально застарілу, встановлену дуже давно комп’ютерну 

техніку одного з комп’ютерних класів, замінили повністю на нову – в нашій 

школі в цьому році функціонував новий сучасний комп’ютерний клас! Це 

дозволило  вчителям повністю реалізувати навчальні програми, сприяло їх 

професійному і творчому розвитку. Учні школи відчули себе впевненими 

користувачами потужної, нової, що відповідає вимогам та запитам сучасності ще 

на довгі роки, комп’ютерної техніки. 

Створені умови для нарощення інтелектуального потенціалу та до 

можливого залучення учнів до науково-дослідницької діяльності. Відбулося 

утворення бази для роботи з обдарованими дітьми. Очікуємо на зростання 

результативності навчання. 

Новий комп’ютерний клас є своєрідним гарантом якості навчання в умовах 

впровадження нових стандартів в шкільну освітню систему. А сучасне 

програмне забезпечення допоможе учням і вчителям реалізувати свій творчий 

потенціал. 

Ширші можливості для навчання та проведення шкільних міроприємств 

з’явилися в наших учнів. В школі встановлено два сучасних великих телевізори. 

Матриця Android 9, великий об’єм пам’яті прирівнюють їх до сучасних 

комп’ютерів. Діагональ 55 дюймів, швидкий Wi-Fi модуль, Smart TV, управління 

голосом, надпотужний звук, картинка, наближена до реальності, якість 

зображення 4-К забезпечать комфорт та більші можливості, ніж в інших 

гаджетах, адже недаремно саме ця модель стала вибором року №1 в Україні в 

2019 році. Розташовані в актовому залі та фойє першого поверху, вони 

допомогли проводити загальношкільні міроприємства, розширили діапазон 

доступу до Інтернету та створили додаткові умови для навчального процесу в 

умовах карантину (адже створена можливість проводити уроки з дотриманням 

соціальної дистанції). Великосорочинська ЗОШ покращує матеріальну базу та 

забезпечує освітній і виховний процес на високому рівні. 

Багато років в школі відчувався дефіцит нових меблів. Протягом минулого 

року вдалося вирішити більшість проблем. Було закуплено велику кількість 

нових сучасних, безпечних, екологічних шкільних меблів. Завдяки цьому, 

корпусні меблі з’явилися навіть в тих класах, де їх взагалі не було. Нові шафи, 

двотумбові столи, м’які стільці, шафи для зберігання дидактичного матеріалу, 

шафи комбіновані, стінки «Дніпро», столи для оргтехніки, стільці «Флеш» 

приємно здивують першого вересня наших учнів та вчителів. 

У Великосорочинській ЗОШ активно створюється освітній простір нової 

української школи (НУШ). Нові меблі є одним із елементів удосконалення 

навчально-виховного процесу та повинні забезпечити створення осередків для 
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вчителя та навчально-пізнавальної діяльності учнів-початківців, які підуть в 

перший клас. 

Надійні та комфортні, що відповідають вимогам сучасної школи, а головне 

– нові, і в великій кількості, меблі, які школа встановила протягом минулого 

року та планує встановити  в цьому, значно покращать умови для навчання та 

проведення дозвілля в стінах навчального закладу нашим дітям. 

Для проведення навчально-дослідницької роботи на прилеглій території 

школи розміщені навчально-дослідні ділянки загальною площею 1га. 

У школі є спортивний зал площею 648 м2, зал для занять секцій площею 80 

м2, баскетбольний майданчик – 420 м2, майданчик нестандартного спортивного 

обладнання – 120 м2. Встановлено Для занять фізичною культурою 

використовуємо стадіон села загальною площею 1,5 га з футбольним полем - 

105×74 м2. Працює їдальня на 186 посадочних місць, бібліотека, книжковий 

фонд якої становить: книжок – 10393, навчальних підручників – 6524, науково-

педагогічних та методичних посібників – 53, періодичних видань – 6, актова зала 

на 200 місць, обладнано дві навчальних майстерні та кабінет обслуговуючої 

праці. Два внутрішні туалети розміщені на першому поверсі для учнів 1-4 класів 

та два на другому поверсі – для учнів 5-11 класів. 

В цьому році розпочалися роботи по модернізації шкільних внутрішніх 

туалетів: На даний момент складена та затверджена проектно-кошторисна 

документація стосовно великого капітального ремонту. Роботи забезпечать 

доступ до туалетів людям з особливими потребами, нову сучасну вентиляційну 

систему, реконструкцію приміщень, нове сантехнічне та електрообладнання. 

Силами школи протягом минулого року покращуються умови роботи 

шкільної бібліотеки – встановлені сонцезахисні жалюзі, прокладено мережу 

Інтернет. Проводяться ремонтні роботи 1-х класів за вимогами НУШ. 

Підготували класи до нового навчального року (пофарбували підлогу, стіни, 

стелю, дошки та ін.) Проведено роботи по ремонту подвір’я школи. За підтримки 

фірми ДТЕК, завершено ремонтні роботи харчоблоку школи. Встановлено нові 

меблі  в обідньому залі; на вікна встановлено сонцезахисні жалюзі, нова лінія 

видачі з елементами підігріву забезпечить завжди свіжі та гарячі обіди. Нове 

обладнання робить наш харчоблок одним із найкращих і відповідним до вимог 

НАССР. Оновлена кімната для миття посуду об лаштована новими стелажами, 

мийками, екологічними елементами – уловлювачами жиру. В овочевому цеху 

з’явилася овочепереробна машина. Тістоміс та пекарська піч дають можливість 

випікати булочки. Завдяки цьому в школі було організовано дворазове 

харчування. Тепер учні мають можливість, крім повноцінного обіду отримати ще 

й додатковий сніданок – свіжоспечену булочку з чаєм. Для учнів початкових 

класів харчування безкоштовне. Надіємося на подальшу співпрацю з Компанією 

ДТЕК по подальшій модернізації та вдосконаленню харчоблоку та їдальні школи 

і продовження ремонтних робіт. 

Адміністрація школи запланувала здійснити ще велику кількість ремонтів 

та вдосконалень, які надзвичайно потрібні, забезпечать збереження життя та 

здоров’я дітей, покращать функціонування закладу та зроблять комфортнішим 

навчання.  

Наша школа постійно розвивається і вдосконалюється, ремонтується і 

перебудовується. Створюються умови для комфортного навчання учнів та 
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перебування їх в стінах школи.  Для цього залучаються всі можливі ресурси. 

Допомога, яку надають благодійники, є одним із важливих джерел вирішення 

проблем закладу. 

Протягом року  було проведено вдосконалення теплового режиму в деяких 

класах та приміщеннях та фойє першого поверху. Учні та працівники школи 

матимуть значно тепліші та комфортніші умови для роботи та навчання. Ще нові 

батареї будуть встановлені влітку для покращення системи опалення. 

В минулому році було прокладено новий водогін протяжністю близько 100 

м, який забезпечить безаварійну роботу шкільної котельні та подачу води в 

спортзал. Велика вдячність за допомогу в прокладенні водогону АОПП 

«Великосорочинське» та його керівнику Харченку М. І. Також, будівельна 

бригада цієї організації допомогла школі в ремонті фасаду спортивного залу та 

переходу і відновленні східців на вході в спортзал. 

Протягом року було проведено роботи по модернізації всього водогону 

школи з встановленням нової запірної арматури та лічильників (які забезпечать 

економію коштів з оплати водокористування).  

Була протягнута нова силова лінія електромережі від центрального щита 

до харчоблоку та проведено вдосконалення ліній електромереж та освітлення 

приміщення і території школи. Завдяки виграному гранту «Громада своїми 

руками», працівники школи виготовили та встановили 176 велостояночних 

місць, що дало можливість естетично, безпечно та комфортно розміщати вело 

транспорт.   

У шкільному приміщенні проводяться роботи із заміни вікон на сучасні 

металопластикові. Цей процес почався в жовтні-листопаді 2015 року і триває до 

цього часу. В минулому році було замінено 2 вікна харчоблоку та 24 вікна і двоє 

дверей приміщення початкової школи, 8 вікон їдальні та 1 вікно в початковій 

школі, також на зимових канікулах, за рахунок спонсорської допомоги, було 

замінено 4 вікна старого корпусу школи, але це не вирішує повністю питання по 

заміні вікон. Маємо велику надію на дофінансування продовження робіт по 

заміні вікон школи, адже це нагальна потреба, яка принесе значний 

енергозберігаючий ефект та зекономить кошти громади на опалення. Коштами 

співфінансування обласного та місцевого бюджетів, заплановані роботи по 

завершенню модернізації школи та повній заміні вікон та дверей на сучасні 

енергозберігаючі. Зараз проведено заміри і розрахунки. 

Вдосконалено Інтернет-мережу. По школі було проведено сотні метрів 

нових кабелів та встановлено нове обладнання. До кожного класу та кабінету 

підвели мереживі кабелі, а Wi-Fi поширюється на всю територію закладу. 

Завдяки оптоволоконним технологіям, збільшилася можлива швидкість 

передавання даних до максимальних показників. Це забезпечило учнів кращими 

умовами для навчання та дозвілля.  

Відповідно до пункту 3 статті 30 Закону України «Про освіту», заклади 

освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані 

оприлюднювати на своїх WEB-сайтах кошторис і фінансовий звіт про 

надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік 

товарів, робіт і послуг, отриманих, як благодійна допомога із зазначенням їх 

вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених 
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законодавством. Дирекція школи оприлюднила фінансовий звіт за 2020 рік. З 

ним можна ознайомитися на VEB-сайті школи в розділ меню «Фінансовий звіт». 

У 2020/2021 навчальному році у школі працює 35 педагогічних 

працівників. З них вищу категорію мають 14, І категорію – 9, ІІ категорію – 6, 

спеціаліст – 3, тарифні розряди – 3. Учителі Іщенко Н.В., Демочко О. В. мають 

педагогічне звання «Вчитель методист», учителі Борохович П. М., Гончаренко 

О.В., Голінка С.І., Опухлий Ю.В., Кухарук Л.В, Кондратенко Т.В. мають 

педагогічне звання «Старший учитель». 

 Повністю реалізований план підвищення фахової майстерності вчителів 

шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів у Полтавському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені 

М.В.Остроградського та інших освітніх закладах.  

Плідна методична робота сприяла тому, що за результатами атестації 

педагогічних працівників у 2020-2021 навчальному році вчителю хімії Антонь 

Людмилі Володимирівні, учителю початкових класів Лищенко Тетяні 

Миколаївні, учителю зарубіжної літератури, російської мови Панченко Наталії 

Василівні підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

учителю зарубіжної літератури, російської мови, української мови та літератури 

Лисиці Валентині Михайлівні і учителю початкових класів Цись Зої Михайлівні 

підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; учителю 

інформатики Кучеренко Людмилі Василівні підтверджено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії»; асистенту учителя Тимошенко Світлані 

Юріївні присвоєно одинадцятий тарифний розряд. 

Вчителі школи брали участь і у нетрадиційних методах роботи, наприклад, 

Ed-Camp. 

У школі організовано харчування учнів початкових класів та дітей 

пільгових категорій, малозабезпечених за рахунок коштів Великосорочинського 

сільського бюджету. Вартість харчування – 20 грн. на одну дитину. Учні 5-11-х 

класів харчуються за кошти батьків. Оплата за харчування проводилася за 

квитанціями, які видавалися в кінці місяця батькам. Слід відмітити також, що 

шкільна їдальня постійно забезпечувалась необхідним посудом, інвентарем, 

миючими засобами. 

Медичне обслуговування дітей забезпечує сестра медична, яка є в штаті 

школи. Організовуються медичні огляди дітей лікарями Великосорочинської 

амбулаторії сімейної медицини, Миргородської ЦРЛ. У школі ведеться облік 

дітей, які знаходяться на диспансерному обліку. 

Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного 

процесу є одним з пріоритетних в діяльності пед. колективу школи. Вся робота в 

цьому напрямку проводиться відповідно до Законів України «Про охорону 

праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних 

правил і норм улаштування, утримання ЗНЗ й інших численних нормативних 

актів, які регламентують роботу школи з цих питань, а її виконання постійно 

контролюється адміністрацією школи. У школі є фахівець з охорони праці, 

призначено відповідальних за організацію роботи з охорони праці, сплановано 

відповідні заходи, своєчасно проводиться навчання з охорони праці. 
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У школі відпрацьована система вступного інструктажу, первинного, 

повторного та за різними видами діяльності для працівників та учнів школи. На 

початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться 

інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно і своєчасно 

проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, 

спортивними змаганнями. 

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань 

охорони праці. Всі кабінети та спортзал мають необхідний перелік документації 

з питань безпеки життєдіяльності. 

Адміністрацією школи, вчителями фізкультури, класними керівниками 

проводиться систематична робота щодо попередження нещасних випадків, 

створення безпечних умов навчання. У школі розроблено цілу низку заходів 

щодо попередження травматизму учнів та працівників, під час освітнього 

процесу у школі та у побуті, причини виникнення травм з`ясовуються, 

аналізуються, складаються відповідні акти та проводяться профілактичні заходи. 

Питання роботи щодо запобігання дитячого травматизму, охорони життя і 

здоров’я учнів, відповідальності батьків за дотриманням контролю за дітьми в 

позаурочний час обговорювалося на батьківських зборах. Перед початком 

канікул, святкових днів учні та батьки ознайомлювалися з пам’ятками про 

дотримання правил поведінки, техніки безпеки. 

Основною формою роботи серед неповнолітніх із попередження 

правопорушень була правоосвітницька робота, яка здійснювалась за допомогою 

як масових заходів, так і індивідуальних. 

Робота відбувалася на підставі річного плану роботи школи та планів 

класних керівників, в яких передбачено проведення заходів з профілактики 

правопорушень, злочинності, запобігання поширенню наркоманії та алкоголізму, 

правового виховання учнів. 

З метою запобігання дитячої бездоглядності, злочинності, попередження 

скоєння насильства було проведено: 

 обстеження житлово-побутових умов дітей пільгового контингенту; 

 профілактичні рейди «Урок»; «Хто спізнився?»; «Зовнішній вигляд»; 

 профілактичні бесіди. 

У школі під постійним контролем знаходились питання: 

 відвідування учнями школи; 

 виконання заходів, спланованих у річному плані школи, щодо 

попередження злочинності та запобігання дитячій бездоглядності. 

Класні керівник постійно контролювали відвідування учнями школи. 

Причини пропусків занять негайно з’ясовувалися, через постійний контакт з 

батьками. 

Для профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, 

СНІДу серед дітей було проведено ряд тематичних заходів: «Залежність людини 

від наркотиків»; «СНІД та його профілактика»; «Здоровим бути – це модно»; 

«Безпека життя». 

З метою попередження злочинності серед школярів, проведено виховні 

години: «Чи знаємо ми свої права і обов’язки»; «Життя не вічне – вічні цінності 

людські»; «Правила поведінки учнів у школі та за її межами»; «Торгівля 

людьми»; «Життєвий вибір і його наслідки»; «Суїциди та самоушкодження»; 
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«Громадська позиція»; «Виховання естетичного смаку, правила етикету у 

суспільстві». 

Проводилися зустрічі з працівниками поліції та соціальним працівником 

Великосорочинської сільської ради Музирею В. І., начальником відділу в 

справах дітей та молоді Миргородської РДА Чорноморець Л. М. 

Великосорочинська сільська рада виділила необхідні кошти для 

перевезення дітей з мікрорайону Полів’янівка до школи. У цьому навчальному 

році таке перевезення здійснювалося новим шкільним автобусом. В нашій школі 

в минулому році з’явився новий шкільний автобус MERCEDES-BENZ. 

Надзвичайно економічний, комфортабельний, обладнаний найрізноманітнішими 

системами, шістнадцятикіловатним кондиціонером та надпотужним обігрівачем 

салону, він став надійним перевізником для наших учнів, забезпечивши їм 

комфортні умови на шляху до школи та додому, а також в екскурсійних 

поїздках.  

Питання, з якими зверталися до адміністрації школи батьки, жителі села 

намагалися вирішувати позитивно в інтересах учнів школи.  

На закінчення свого звіту, хочу подякувати педагогічним працівникам, 

обслуговуючому персоналу за добросовісну роботу протягом навчального року, 

батькам – за підтримку школи.  

Адміністрація школи буде і надалі активно працювати над тим, щоб 

навчання в школі було досконалішим. Запорукою в цьому є значний ріст 

матеріальної бази, що забезпечує освітній процес та небайдужий і творчий 

педагогічний колектив. 

Наша школа проходить процес  реорганізації та з 01 серпня 2021 року 

стане ОЗЗО «Великосорочинський ліцей імені Миколи Васильовича Гоголя 

Великосорочинської сільської ради». 
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